
• 01.06.2016. –  Матурска свечаност 
У 18.30 часова у холу школе одржана је приредба матураната под називом 

„Школски парк“ у којој су учествовали сви ученици завршних разреда основне и 

средње школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Након завршетка приредбе, подељене су похвалнице и 

награде ученицима за постигнут одличан успех,  ученицима 

генерације и спортисти генерације. 

Јаношевић Весна – ученица генерације основне школе 

 Живковић Ивана – ученица генерације среедње школе 

 Живковић Исаило – ученик генерације среедње школе 

Ђокић Никола – спортиста генерације  

Кликни за још слика 

 

 

 

У 19 часова у трпезарији школе 

организована је свечана вечера и прослава 

у част матураната којој су присуствовали 

родитељи и породице матураната, 

запослени у школи и бројни други гости. 

 

• 03.06.2016. – Обилазак налазишта у Винчи 
Ученици основне школе посетили су једно од 

најзначајнијих археолошких налазишта у Србији и једно 

од најстаријих у Европи – Бело брдо у Винчи. 

Организовано је стручно вођење кроз музеј где су 

сачуване зооморфне фигуре, ритуалне вазе и други важни 

предмети неолитских винчанаца, као и кроз само 

археолошко налазиште.  

Кликни за још слика 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/maturska-svecanost-2016/
http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/poseta-nalazistu-u-vinci-jun-2016/


• 09.06.2016. – Дечија олимпијада 
 

У дворишту ОШ „Антон скала“ одржана је 

Дечија олимпијада под слоганом 

„Занимања разних има, али знања треба 

свима“. Наши ученици представили су се 

као пекари, посластичари и кувари. 

Кликни за још слика 

 

• Рођендани ученика 
Током целе школске године организују се прославе дечијих рођендана, 

индивидуално у учионицама где обично присуствују и родитељи, као и групно у 

трпезарији школе. Једном месечно школа организује прославу рођендана свих 

ученика рођених у истом месецу. Тада се праве заједничке торте и организује 

групна прослава којој присуствују сви ученици и васпитачи слављеника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Уређење школе и школског дворишта 
Током целе школске године ученици учествују и помажу у свим пословима који 

се тичу уређивања школе и школског дворишта. Травнате површине се редовно 

одржавају, као и воћњак и површине засађене цвећем. Уз помоћ наставника 

практичне наставе ученици завршне године су као матурски рад израдили две 

љуљашке које су постављене у дворишту. Засађене су и нове саднице дрвећа и 

цвећа на неколико различитих места.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sososvsava.edu.rs/cir/bwg_gallery/decja-olimpijada-jun-2016/


• 15-17.06.2016. – Завршни испит 
Шесторо ученика осмог разреда и четрнаесторо полазника образовања одраслих 

полагали су завршне испите у просторијама школе:  

15.06. – тест из Српског језика и књижевности 

16.06. – тест из Математике 

17.06. – комбиновани тест 

Прелиминарни резултати завршних испита објављени су у понедељак 20.06.2016. 

 

• 21. и 28.06.2016. – Стручно усавршавање 
У просторијама школе одржан је семинар под називом „Дислексија и дисграфија 

– изазов савременог школовања“ за све наставнике и васпитаче.  

 

 

ЛЕТЊИ РАСПУСТ 
 

За ученике основне школе распуст је почео 14. јуна, а за средњошколце 22. јуна.  

 
 

 


